
Noul sistem de control al temperaturii 
interioare, cu conectivitate smart home

Smatrix Pulse

  Economii la energie de peste 
20% datorită autoechilibrarii

  Potrivit pentru construcții noi 
sau renovări

 
  Integrare ușoară cu alte sisteme 
(răcire, ventilație, încălzire prin 
pardoseală electrică)

  Compatibilitate cu Amazon Alexa 
și Google Home



Montaj simplu și interactiv via 
Smatrix App: 
Configurare fără conexiune 
la internet prin modulul de 
comunicare

Control de la distanță:
Control intuitiv prin aplicația 
Smatrix Pulse sau prin control 
vocal via Google plus sau Amazon 
Alexa

Eficiență energetică:
Economii la energie de peste 20% 
datorită autoechilibrării
Control complet asupra consumului 
de energie (diagnostic, tendințe și 
analiza datelor) 

Confort ambiental adaptabil:
Complet adaptabil la preferințele 
individuale și rutinele zilnice.

Siguranța și controlul datelor:
Conexiune cloud criptată pentru 
siguranța datelor
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Montaj și configurare 
fără conexiune la 
internet
Nu este nevoie să citiți manuale tehnice 
complexe: aplicația Smatrix Pulse oferă 
un modul interactiv complet de instalare 
pas cu pas și animații care fac din 
instalare o joacă de copii. 

Dar dacă locuința dumneavoastră este 
încă un șantier de construcții și nu aveți 
internet?
Avem solutia: aplicația Smatrix Pulse 
se conectează direct cu modulul de 
comunicație, creând o rețea locală Wi-Fi 
fără conexiune la internet.

Accesul terților pentru o 
întreținere convenabilă
În aplicația Smatrix Pulse puteți 
acorda drepturi de acces instalatorului 
dumneavoastră de încredere 
pentru o verificare profesională a 
sistemului sau pentru a implementa 
îmbunătățirile. Setările, ajustările sau 
întreținerea sistemului de la distanță 
pot fi efectuate rapid de oriunde.

1, 2, 3, gata!
Smatrix Pulse se configurează ușor, în câțiva 
pași și este simplu de montat
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Control total de 
oriunde
Spune-i încălzirii prin pardoseală 
că vei ajunge acasă de la serviciu 
mai târziu. Cu aplicația Smatrix 
Pulse, poți controla temperaturile 
din cameră de oriunde prin telefon 
sau tabletă. Economisiți costuri cu 
energia cât sunteți plecat, pur și 
simplu apăsând butoanele “Away” 
sau “Eco”.

Funcționează cu 
servicii vocale și 
asistenți
“Alexa, crește temperatura în camera 
de zi cu 2°C.” Smatrix Pulse poate fi 
ușor integrat cu Amazon Alexa sau 
Google Home. Astfel încât să puteți 
controla încălzirea sau răcirea la fel 
cum ascultați muzică preferată sau 
rezolvați problemele. 

Informații despre 
prognoza meteo
Pregatit pentru o schimbare bruscă 
a vremii? Pur și simplu verificați 
previziunile meteo din aplicația 
Smatrix Pulse și reglați încălzirea 
sau răcirea în timp real. Mai mult, și 
umiditatea poate fi măsurată.

Conectați confortul ambiental
cu noile posibilități ale casei inteligente
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Smatrix Pulse îți crează zona de confort 
individual în doar câteva secunde

Momentul 
perfect!

Bucurați-vă de 
preferințele individuale
Vreți cald la șapte dimineața, sau mai 
răcoare pentru somn? Fiecare membru 
al familiei dumneavoastră își poate crea 
o zonă de confort personal în funcție de 
nevoile sale.

Reacție rapidă a 
sistemului de încălzire/
răcire
Încălzirea prin pardoseală convențională 
este adesea destul de lentă când vine 
vorba de timpul de reacție. Deseori aveți 
senzația că temperatura perfectă nu 
este niciodată atinsă. Termostatele de 
design Uponor Smatrix Style măsoară 
temperatura în fiecare cameră cu o mare 
precizie și interacționează cu unitatea de 
comandă atunci când schimbările sunt 
necesare sau dorite.

Integrare cu alte 
sisteme
Pentru confort maxim la domiciliu, 
Smatrix Pulse oferă cea mai mare 
varietate de integrare cu alte sisteme 
precum: ventilarea mecanică, sistemul 
de aer condiționat, răcirea prin tavan și
încălzirea electrică prin pardoseală.

Se adaptează la rutina ta 
zilnică
De la zona de lucru la cameră de joacă: 
instalație inovatoare, autobalansare 
hidraulică, monitorizează continuu 
condițiile de temperatură și reglează 
fiecare circuit individual de încălzire. 
Smatrix Pulse chiar se adaptează imediat 
la modificări, precum adăugarea unui 
covor pe pardoseală sau schimbarea 
utilizării camerei.



6 l Uponor Smatrix Pulse

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
°C 

Timp

Fără Auto-echilibrare
Auto-echilibrare Uponor

În timp ce echilibrarea manuală hidraulică ia în considerare numai condițiile 
inițiale, funcția Auto-echilibrare se adaptează în mod constant la fiecare 
schimbare a sistemului sau a spațiului, fără recalculări sau reglări complicate 
efectuate de către un instalator. Echilibrarea automată este continuă în toate 
anotimpurile și se adaptează la stilul de viață și la modelele de utilizare ale 
gospodăriilor, eliminându-le nevoia de echilibrare manuală. Aceasta are ca 
rezultat temperaturi optime ale pardoselei și timpi de reacție mai rapizi ai 
sistemului cu un consum constant redus de energie față de orice sistem standard 
on / off. Economisiți timp, energie și bani - în timp ce beneficiați de un confort 
optim! 

Economisiți până la 20% energie cu 
tehnologia auto-echilibrare:

Smatrix Pulse optimizează automat 
consumul de energie

Mai puțină energie, 
mai mult confort!
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Sistem simplu, 
performanță 
maximă
Sistemul Smatrix cuprinde doar cateva componente



1  Unitate de comandă 
Uponor Smatrix Pulse 
O unitate de comandă pentru încălzire/ 
răcire radiantă cu o funcție de auto-
echilibrare potrivită pentru până la 6 
termostate de cameră și 8 actuatoare. 
Se pot adăuga termostate suplimentare 
prin extensia unității de comandă.
Există opțiunea cu sau fără fir.

2  Modulul de comunicare 
Uponor Smatrix Pulse 
Pentru conexiunea dintre sistemul 
Uponor Smatrix Pulse, aplicația Uponor 
Smatrix Pulse și serviciile Cloud Uponor.

3  Termostatul Uponor 
Smatrix Style 
Un termostat de cameră elegant și subțire, 
cu funcție operativă de temperatură și 
umiditate pentru confort maxim și eficiență 
energetică.

4  Aplicația Uponor
Smatrix Pulse 
O aplicație intuitivă cu un expert de 
instalare interactiv, care oferă o interfață 
pentru configurarea și controlul sistemului 
la domiciliu sau la distanță. 

Starter Set L

1 x Uponor Smatrix Pulse Com
2 x Uponor Smatrix Pulse Unitate de comandă
5 x Uponor Smatrix Termostat Tip D+RH

Starter Set S

1 x Uponor Smatrix Pulse Com
1 x Uponor Smatrix Pulse Unitate de comandă
3 x Uponor Smatrix Termostat Tip D+RH

Setul Uponor Smatrix 
Pulse 
Începeți o conexiune simplă cu pachetul 
nostru gata de utilizare pentru un apartament 
(dimensiunea S) sau o casă pentru o familie 
(dimensiunea L). Extensiile pot fi făcute la 
cerere.

Disponibil cu și fără fir.

Uponor România 
Splaiul Unirii 76, parter, 
București

T +40 31 805 33 91 www.uponor.ro


